
 
 
 
 

mail uw berichten voor donderdag 18.00 uur naar adventkerk.utrecht@outlook.com 

1 December 2018 

PREDIKBEURT 
Kinderdienst 
Predikantinleider: Zr. Wilma Bekkering 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEEK  
8 dec.  :Br. Wim Altink (middagdienst) 
15 dec. :Br. Klaas Man 
22 dec. : Kerstdienst  
 
OPBRENGST COLLECTE                  
Zendingscollecte : € 86,45 
GIVT Zendingscollecte : € 10,00 (bruto) 
Gemeentekascollecte : € 27,40 
GIVT gaven gemeentekas : € 2,50 (bruto) 
Iedereen hartelijk dank voor zijn gift. 
 
GROETEN UIT AUSTRALIË 
“ Mijn naam is Grace Paulson en ben de moeder van Dorcas Paulson Wilson. Wij zijn lid van 
de Adventkerk in Australië. Dorcas studeert van februari 2019 tot juli 2019 aan de 
universiteit van Utrecht (Science Park). Ze heeft gekeken en geprobeerd om accommodatie 
te krijgen, maar ze heeft nog geen plaats gevonden om te verblijven. 
We willen graag weten of er mogelijk kerkleden zijn die bereid zijn om (tegen betaling) 
Dorcas ruimte te bieden gedurende de zes maanden dat ze in Utrecht is”. Indien u wat weet 
kunt u contact opnemen met zr. Wilma van Drongelen. 
 
SPECIALE DIENST 
Volgende week sabbat 8 december hebben wij een speciale dienst. Zr. Renée den Hollander 
wordt dan ingezegend als ouderling. Wegens ziekte van br. Lex van Dijk hebben we dit 
moeten uitstellen en het is ons niet gelukt om een predikant te vinden voor in de ochtend.  
Vandaar dat wij hebben besloten om een middagdienst te houden waar broeder Wim Altink 
de overdenking, en de inzegening, zal verzorgen.  
De dienst zal om 15.30 uur beginnen, er zal die sabbat geen lesbespreking zijn. 
 
JEU DE BOULES 
Na groot succes afgelopen jaren willen we het 
nieuwe jaar starten met een gezellige, 
gezamenlijke activiteit. Op Sabbat 19 januari 
2019 willen we weer een Jeu de Boules 
avond houden te Nieuwegein. Volwassenen en 
kinderen boven de 16 jaar vragen we een bijdrage 
van € 5,00. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte 
welkom in PETANQUE CENTRUM Nieuwegein, 
Galecopperzoom 1, Nieuwegein. 
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KERSTDIENST 
Sabbat 22 december hebben wij een kerstdienst, wij zijn druk met de voorbereidingen en 
het belooft een mooie, afwisselende dienst te worden. Vanaf 10.00 uur bent u welkom en 
kunt u wat te drinken krijgen met wat lekkers waarna wij om 10.30 uur met de dienst zullen 
gaan beginnen. 
 
OUD & NIEUW 
Wegens groot succes in de herhaling! Wie komt net als vorig jaar oud & 
nieuw vieren bij of met ons (Marcel, Irene, Celine en Benjamin)? Je kan 
het alvast melden als je zeker wil zijn van een plekje. Nadere informatie 
volgt.  
 
NIEUWE BIJBEL 
Altijd al een keer de Bijbel in één jaar van kaft tot kaft willen lezen? Er bestaat nu nl een 
nieuwe Bijbel die heet "Bijbel in een jaar”. De complete Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan in 
een unieke volgorde en opgedeeld in 365 stukken. Voor elke dag van het jaar staan er drie 
stukken uit de Bijbel voor je klaar: 

1. één uit het Oude Testament; 
2. één uit de Psalmen of; 
3. Spreuken en één uit het Nieuwe Testament. 

Tips om het vol te houden: 

• Kies een vast en rustig moment op de dag om te lezen. Houd rekening met 
een half uur. 

• Vertel aan anderen dat je dit gaat doen, of ga samen lezen. Dat werkt 
verbindend en het is een stok achter de deur. 

• Wees aardig voor jezelf. Kom je een keer niet toe aan het lezen? Ga 
gewoon verder waar je was gebleven. De dagen zijn genummerd en er 
staat een datum bij.  

Voor info zie: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-een-jaar/ 

CATECHISATIE 
Jurriën den Hollander wil aan de jeugd van Utrecht catechisatie geven. In verband met de 
drie gemeentes die hij heeft is de enige mogelijkheid om dit vrijdagavond bij ons thuis te 
doen. Elk jeugdlid is hierbij van harte uitgenodigd. Neem een bijbel mee, in hardcopy of op je 
mobiel of tablet en een schriftje voor vragen en aantekeningen. 
We gaan beginnen met het boek Marcus. Lees alvast hoofdstuk 1 tot en met 4 door. 
Adres: Waterstede 127, Maarssen 
Tijd: 20.00 uur 
Data: 

• 30 november Marcus 1-4 
• 18 januari Marcus 5-8 
• 22 februari Marcus 9-12 
• 15 maart Marcus 13-16 

Geef je telefoonnummer even door aan Jurriën zodat hij een Whatsapp groep kan maken. 
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CREATIEVE SABBATSCHOOLBESPREKING  
Op 15 december is er weer een creatieve sabbatschoolbespreking! Iedereen is van harte 
welkom in zaal C tijdens de Sabbatschool. Je hoeft je niet aan te melden.  
Deze keer gaan we aan de slag met de les van die week, maar wordt er ook aandacht 
besteedt aan advent. Er is ruimte om te kiezen of bij beide dingen iets te maken. Een goede 
voorbereiding van de les of het opschrijven van ideeën in de week van tevoren is belangrijk. 
Dan is er meer inspiratie op de ochtend, zodat er drie kwartier creativiteit kan plaatsvinden. 
Neem zelf een notitieblok of inspiratieboekje mee om schetsen in te maken.  
(Info bij Celine van Valen) 
 
 
AGENDA 

Datum Onderwerp Waar / Bij wie? Tijd 
08-12 Speciale kerkdienst Triumfatorkerk 15.00u 
15-12 Collecte ADRA Triumfatorkerk  

 


